
 
 

[Escribir texto] 
 

 

BUTLLETÍ DIARI 

Situació Covid-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 d’abril de 2020 
 
  

 

 



 
 

[Escribir texto] 
 

1.- DADES SANITÀRIES ACTUALITZADES: 

DADES SANITÀRIES A L’ALT URGELL 
DARRERES 

24h 
TOTAL 

Nombre ingressats a la FSH COVID19 + 3 7 

Nombre d’ingressats a la FSH COVID19 pendents 1 1 

Nombre de defuncions 0 2 

Nombre total d’ingressats a la FSH 2 15 

Nombre de pacients traslladats per COVID19 0 
5 

(acumulats) 

Nombre de casos que han estat alta de la FSH COVID19+ 0 1 

Nombre de casos confinats al domicili COVID19+ 2 22 

Nombre de casos confinats al domicili sense prova o 
pendents 

49 117 

 

CAPACITAT DE LLITS A LA FSH OCUPATS TOTAL 

Llits a planta 15 26 

Llits a planta habilitats pel Pla de Contingència 0 40 

Llits habilitats per malalts crítics 1 3 

Podeu consultar les dades generals als enllaços següents: 

 Dades Sanitàries Catalunya. 

 Dades Sanitàries Espanya. 

 Dades Sanitàries Mundials. 

 

2.- RELACIÓ D’INFORMACIONS PUBLICADES: 

NOTES DE PREMSA PUBLICADES: 

1. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell elabora un informe diari amb tota 

la informació sobre el COVID-19 a la ciutat. 

Consulteu aquí la notícia sencera. 

2. #Emquedodutxa, il·lustració d'avui sobre el confinament. 

Consulteu aquí la notícia sencera. 

3. “Jo Comparteixo Música”, proposta del Conservatori de Música 

dels Pirineus i les escoles municipals de música de Berga, 

Puigcerdà, la Seu d’Urgell i Puig-reig. 

Consulteu aquí la notícia sencera. 

http://aquas.gencat.cat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/situacionActual.htm
https://www.worldometers.info/coronavirus/
http://www.laseu.cat/news/l2019ajuntament-de-la-seu-d2019urgell-elabora-un-informe-diari-amb-tota-la-informacio-sobre-el-covid-19-a-la-ciutat
http://www.laseu.cat/news/emquedodutxa-il-lustracio-davui-sobre-el-confinament
http://www.laseu.cat/news/201cjo-comparteixo-musica201d-una-proposta-del-conservatori-de-musica-dels-pirineus-i-les-escoles-municipals-de-musica-de-berga-puigcerda-la-seu-d2019urgell-i-puig-reig


 

 

4. Propostes culturals pels primers dos dies de confinament del mes 

d’abril. 

Consulteu aquí la notícia sencera. 

5. El Festival de Música Antiga dels Pirineus cancel·la la seva edició 

de 2020. 

Consulteu aquí la notícia sencera. 

ALTRES PUBLICACIONS A LES XARXES SOCIALS: 

1. Repartim 1000 mascaretes de roba més a les farmàcies per 

distribuir entre els nostres veïns i veïnes. 

2. Us facilitem una manera simbòlica de recompensar el 

comportament dels vostres fills i filles davant el confinament. 

Si voleu estar informats, connecteu-vos a les nostres xarxes socials: 

 

 

 

 

3.- DADES SERVEIS SOCIALS: 

 

SERVEIS REALITZATS  01/04/2020 TOTAL 

Casos nous atesos per urgències socials 
12 

persones 
87 

persones 

Centre de distribució d’aliments Alt Urgell 
Repartim 
dilluns i 
dijous 

124 nuclis 
(març) 

Àpats domiciliaris per infants (repartits dilluns) 
Repartim 

dilluns 
23 infants 

Xarxa de suport psicològic 
5 

persones 
9 

persones 

 

Per a consultes cal trucar al 973 354 102, de 9 a 14 hores, de dilluns a 

divendres. 

Per a urgències cal trucar al 630 430 752, de 9 a 21 hores, de dilluns a 

diumenge. 

http://www.laseu.cat/news/propostes-culturals-pels-primers-dos-dies-dabril-de-confinament
http://www.laseu.cat/news/el-festival-de-musica-dels-pirineus-cancel-la-seva-edicio-de-2020


 

 

Per a consultes de violència masclista 678 507 889, de 9:30 a 14 i de 16 a 

19:30 hores de dilluns a divendres. 

Xarxa telefònica de suport psicològic, 973 355 605, de 10 a 13 i de 16 a 

19 hores de dilluns a diumenge. 

 

4.- LLISTAT DE COMERÇOS OBERTS A LA SEU: 

Consulteu aquí el llistat de comerços oberts a la Seu d’Urgell. 

 

5.- MESURES ECONÒMIQUES: 

Consulteu aquí el document que recull les mesures econòmiques i ajuts 

per fer front a la crisi sanitària del SARS-CoV-2 per a autònoms i 

persones jurídiques. 

 

6.- XARXA DE SUPORT PSICOLÒGIC I EMOCIONAL A 

L’ALT URGELL: 

Consulteu aquí la nota de premsa on hi trobareu tota la informació sobre 

aquest servei de suport durant els dies de confinament per la pandèmia 

del COVID-19. 

 

7.- PREGUNTES FREQÜENTS DE PROTECCIÓ CIVIL 

ACTUALITZADES: 

Consulteu aquí el llistat de preguntes freqüents recollides pels serveis 

de Protecció Civil. 

http://www.laseu.cat/viure-a-la-seu/promocio-economica-fires-i-mercats/botigues-obertes-covid19
http://www.laseu.cat/viure-a-la-seu/promocio-economica-fires-i-mercats/mesures-economiques-covid-19
http://www.laseu.cat/news/xarxa-telefonica-de-suport-psicologic-durant-el-confinament-per-covid19-a-l2019alt-urgell
https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/Coronavirus/Questionari-restriccions-COVID19-v20200401-15h_corregit.pdf

